AUTOMATINIS SKRUDINTUVAS PC-TA1014
Valdymo mygtukų išsidėstymas
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Bendrosios saugumo taisyklės
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite šias taisykles, prekės garantinį lapelį, pirkimo čekį
ir, jei įmanoma, dėžutę bei vidinę pakuotę. Jei perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, prašome taip pat pridėti ir šias naudojimo instrukcijas.
•
Prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį ir tik asmeninėms reikmėms. Niekuomet nenaudokite prietaiso komerciniams tikslams.
Nenaudokite aparato atvirame ore. Saugokite jį nuo perkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų. Niekada
nemerkite jo į vandenį ir kitus skysčius. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei aparatas drėgnas ar peršlapęs, tuoj pat
išjunkite jį iš elektros lizdo.
•
Baigę darbą ar norėdami prietaisą išvalyti, pirmiausia išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Netraukite už laido –
trūktelėkite patį kištuką. Nuimkite nuo prietaiso prie jo prijungtus priedus.
•
Nepalikite veikiančio aparato be priežiūros. Prieš išeidami iš kambario, kuriame yra veikiantis prietaisas, pirmiausia jį
išjunkite ir ištraukite kištuką iš rozetės.
•
Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir jo laidas nepažeisti ir neapgadinti. Aptikę gedimą, nebenaudokite prietaiso.
•
Naudokite tik originalias atsargines dalis.
•
Nebandykite sugedusio prietaiso taisyti patys. Kreipkitės į techninės priežiūros centro specialistą. Leisdami pažeistą laidą pakeisti
gamintojui, klientų techninio aptarnavimo centro personalui ar patyrusiam specialistui, išvengsite žalos sveikatai ir užtikrinsite, kad
būtų parinktas tinkamo tipo laidas.
•
Atidžiai perskaitykite žemiau esančias „Specialias prietaiso saugumo taisykles“.
Instrukcijose naudojami simboliai
Kad užtikrintume Jūsų saugumą, specialiais simboliais pažymėjome ypač svarbią informaciją. Tik laikydamiesi šių taisyklių išvengsite nelaimingų
atsitikimų ir prietaiso gedimų.
ĮSPĖJIMAS!
Šis ženklas įspėja apie pavojų Jūsų sveikatai ir nurodo galimas traumų ir sužalojimų priežastis.
BŪKITE ATSARGŪS:
Šis ženklas įspėja apie pavojų prietaisui ar kitam turtui keliančias situacijas.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Šiuo simboliu pažymėti patarimai ir kita naudinga informacija.
Kai prietaisą naudoja vaikai, neįgalūs ir nepatyrę asmenys
•
Kad užtikrintumėte vaikų saugumą, laikykite visus pakuotės elementus (plastikinius maišelius, dėžutes, polistirolą ir kt.) jiems
nepasiekiamoje vietoje.
ĮSPĖJIMAS!
Neleiskite mažiems vaikams žaisti su pakuote ir plėvelėmis, kad jie neuždustų.
•
Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, fiziniai ar jutiminiai gebėjimai sutrikę, bei asmenys, galintys nukentėti dėl patirties
naudojant panašius prietaisus stokos ir/ar reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo
asmens arba prieš tai tinkamai apmokyti.
•
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

Specialios prietaiso saugumo taisyklės
ĮSPĖJIMAS!
•
Skrudinama duona gali pradėti svilti, taigi niekuomet nenaudokite prietaiso netoli arba žemiau lengvai užsidegančių
medžiagų, pvz. užuolaidų.
•
Įjungto prietaiso paviršiaus temperatūra gali būti labai aukšta. Būkite atsargūs, kad, išimdami mažesnius duonos
gabalėlius, nenudegtumėte.
•
Nenaudokite prietaiso kartu su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.
•
Nepalikite įjungto skrudintuvo be priežiūros!
•
Nekiškite peilių, šakučių ar kitų objektų į skrudinimui skirtą angą.
•
Nekiškite į skrudinimo angą pirštų.

Prietaiso paskirtis
Šis prietaisas skirtas duonos riekėms skrudinti. Taip pat galėsite skrudinti mažus kepaliukus, naudodami skrudinimo priedą.
Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kuriose gali būti panašiai pritaikomas. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip nurodyta šiose

2

naudojimo instrukcijose. Draudžiama prietaisą naudoti komerciniams tikslams.
Bet koks prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį yra potencialiai pavojingas ir gali tapti traumų arba gedimų priežastimi.
Gamintojas už nuostolius, kilusius dėl netinkamo prietaiso naudojimo, neatsako.

Valdymo mygtukų išsidėstymas
1 Skrudinimo angos
2 Riekės nuleidimo svirtis
3 Duonos apskrudimo valdymo rankenėlė
4 Korpusas
5 Trupinių surinkimo padėklas
6

Atitirpdymo mygtukas
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Pašildymo mygtukas

8

„Stop“ mygtukas

Prietaiso dalys
1 automatinis skrudintuvas su 2 padėklais trupiniams
2 nuimami skrudinimo priedai

Prietaiso išpakavimas
1.
2.
3.

Išimkite prietaisą iš dėžės.
Pašalinkite pagalbines pakavimo priemones, tokias kaip plėvelės, kamšalai ir užpildai, laidų surišimo virvelės ir dėžutės.
Įsitikinkite, kad dėžėje yra visos prietaiso dalys.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Ant prietaiso gali būti likę gamybos proceso likučių ar dulkių. Siūlome nuvalyti prietaisą pagal rekomendacijas, pateiktas skiltyje „Valymas“.

Nurodymai
Prieš pradedant naudoti
BŪKITE ATSARGŪS:
Tris kartus įjunkite prietaisą, nedėdami į skrudintuvą duonos, kad pašalintumėte apsauginį kaitinimo elemento sluoksnį. Pasirinkite
maksimalų apskrudimo lygį.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Normalu, jei šio proceso metu skiriasi dūmai ar jaučiate specifinį kvapą. Gerai vėdinkite patalpą, kurioje naudojate skrudintuvą.
Prietaiso laidas
Išvyniokite apie pagrindą apvyniotą prietaiso laidą.

Naudojimas
•
•

•
•

Įstatykite prietaiso kištuką į tinkamai įrengtą ir įžemintą 220 - 240 voltų, 50/60 Hz kintamosios srovės rozetę.
Nustatykite norimą duonos apskrudimo lygį, reguliuodami tam skirtą rankenėlę. Parinktis „1“ žymi mažiausią duonos
apskrudimo lygį, o pasirinkus „7” paskrudinta duona bus tamsiausia. Jei abejojate, iš pradžių rinkitės žemesnę
apskrudimo vertę.
Įdėkite duonos riekes į skrudinimo ertmes. Nuleiskite riekę, žemyn spausdami tam skirtą svirtį, kol ji užsifiksuos.
Užsidegs „Stop“ mygtukas.
Prietaisas pradės veikti. Pasiekus pasirinktą apskrudimo lygį, skrudintuvas automatiškai išsijungs. Riekė bus
automatiškai kilstelėta į viršų. Užges skrudintuvo lemputės.

ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kad, išimdami nedideles duonos riekutes, nenudegtumėte.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
•
Dviem valdymo rankenėlėmis galite nustatyti skirtingą apskrudimo lygį.
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•
Kad išimti duonos riekę būtų lengviau, švelniai kilstelėkite riekės nuleidimo rankenėlę į viršų.
Papildomos funkcijos
Norėdami pasirinkti vieną iš šių papildomų funkcijų, svirties spustelėjimu nuleidę įdėtą riekę, paspauskite reikiamą mygtuką.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
Kad pasirinkta norima funkcija, suprasite iš užsidegusios indikatoriaus lemputės.
Atitirpdymo mygtukas – skirtas šaldytos duonos atšildymui ir skrudinimui.
Pašildymo mygtukas – skirtas skrudintos duonos pašildymui.
„Stop“ mygtukas – skirtas skrudinimo pertraukimui, kai nustatytas apskrudimo laipsnis dar nepasiektas.
Nuimamo skrudinimo priedo naudojimas
Šis priedas skirtas nedidelių duonos kepaliukų skrudinimui.
•
Įstatykite skrudinimo priedą į tam skirtą vietą.
ĮSPĖJIMAS!
•
Pernelyg neapkraukite skrudinimo priedo!
•
Vienu metu skrudinkite tik vieną kepaliuką (arba panašaus svorio duonos kiekį).
•
Niekuomet netepkite ant skrudinamos duonos margarino ar sviesto. Nulašėję riebalai gali užsidegti!

Laikymas ir saugojimas
ĮSPĖJIMAS!
Įjungto skrudintuvo korpusas ir metalinės dalys labai įkaista. Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
•
Išvalykite prietaisą, laikydamiesi instrukcijų nurodymų, ir leiskite jam visiškai išdžiūti. Ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso,
laikykite jį originalioje gamintojo pakuotėje.
•
Laikykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prietaiso laido suvyniojimas
Baigę naudoti prietaisą, apvyniokite jo laidą aplink korpusą.

Valymas
ĮSPĖJIMAS!
•
Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės ir palaukite, kol skrudintuvas visiškai atvės.
•
Niekada, norėdami išvalyti prietaisą, nemerkite jo variklio į vandenį, kad nenukrėstų elektra ir nesukeltumėte gaisro.
BŪKITE ATSARGŪS!
•
Valymui nenaudokite šepetėlių vieliniais dantukais ir panašių aštrių priemonių.
•
Nenaudokite agresyvių, ėdžių valymo priemonių.
Prietaiso korpuso valymas
Išorinę prietaiso dalį valykite drėgna šluoste.
Trupinių padėklų valymas
Trupinių surinkimui skirtus padėklus rasite nugarinėje prietaiso dalyje.
•
Ištraukite trupinių padėklus.
•
Išvalykite susikaupusius duonos trupinius ir įstatykite padėklus atgal į vietą.

Trikdžių šalinimas
Problema
Prietaisas neveikia.

Duona pernelyg apskrudusi.

Galima priežastis
Prietaisas neįjungtas į
maitinimo lizdą.
Prietaisas sugedęs.
Pasirinkta pernelyg aukšta
temperatūra.

Sprendimas
Patikrinkite, ar veikia rozetė, į ją įjungdami kitą prietaisą.
Tinkamai įstatykite prietaiso kištuką.
Patikrinkite, ar veikia grandinės pertraukiklis.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą ar specialistą.
Pasirinkite mažesnę apskrudimo lygio vertę.
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Duona nepakankamai
apskrudusi.
Prastai veikia duonos
nuleidimo/pakėlimo
rankenėlė.

Pasirinkta pernelyg žema
temperatūra.
Skrudinimo angoje įstrigo
duonos riekė.

Pasirinkite didesnę apskrudimo lygio vertę.
Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės! Leiskite skrudintuvui
visiškai atvėsti!
Išimkite įstrigusį gabalėlį, naudodami kitą objektą, pvz. medinę
lazdelę. Jei reikia, galite apversti skrudintuvą ir palaukti, kol riekelė
pati iškris.

Techniniai duomenys
Modelis:........................................................................................ PC-TA 1014
Elektros tiekimas:............................................................220-240 V~ 50/60 Hz
Sunaudojamos elektros energijos kiekis:..................................... 1260-1500 W
Apsaugos klasė:.............................................................................................. I
Bendras svoris:....................................................................... maždaug 2.35 kg
Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti prietaiso dizainą ir techninius duomenis!
Šis prietaisas atitinka visus naujausius CE ženklinimo nurodymus, susijusius su elektromagnetiniu suderinamumu ir žemos įtampos
direktyva, ir yra pagamintas laikantis moderniausių saugumo priemonių.

Išmetimas. „Šiukšlių dėžės“ simbolio reikšmė
Rūpinkitės mus supančia aplinka – nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
Nebenaudojamais ar sugedusiais elektriniais prietaisais atsikratykite savivaldybės nustatytuose surinkimo punktuose.
Prašome tinkamai tvarkyti šiukšles – taip tausosite aplinką ir savo sveikatą. Prisidėsite prie antrinio žaliavų panaudojimo ir
tinkamo atitarnavusių elektros ir elektronikos prietaisų tvarkymo.
Informacijos apie susidėvėjusių elektros prietaisų surinkimo punktus kreipkitės į savivaldybę.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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